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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 تأثري الغطاءات األرضية على درجة حرارة سطح األرض 

 مبدينة بين وليد

 

 
 أ. عقيلو سعد ميالد دمحم

 جامعة بين وليد بقسم اجلغرافيا/ كلية اآلداب/ أستاذ مساعد
agilasm@bwu.edu.ly  

 

        
 ادللخص:

يؤثر نوع الغطاء األرضي على درجة حرارة سطح األرض, فإذا كانت مغطاة بغطاء نبايت كثيف 
ىل سطح األرض, إفستنخفض درجة احلرارة فيها بسبب امتصاص وانعكاس األشعة الشمسية وعدم وصوذلا 

كانت جرداء داكنة اللون فإن عامل االمتصاص سيزيد من درجة حرارهتا. ومن مث فمن الضروري أما اذا  
دراسة درجة حرارة سطح األرض يف ادلناطق احلضرية وذلك لتفادي ظهور اجلزر احلرارية هبا. وتعترب درجة 

وىي عامل حتكم يف  ,حرارة سطح األرض من األساسيات ادلهمة يف تقدير ميزانيات اإلشعاع وتوازن احلرارة
التغريات ادلناخية الديناميكية. يف ىذه الدراسة مت الرتكيز على حتديد أنوع الغطاءات األرضية ودراسة درجة 

 Landsatو Landsat 5 ا على مرئيات القمر الصناعي حرارة سطح األرض يف مدينة بين وليد استنادً 
رارة ختتلف عرب األسطح وفًقا الستخدام . أظهرت ىذه الدراسة أن درجة احل2021-2000للسنتني  8

( بني عامي ²كم  31( إىل )²كم  12فقد وجد أن ادلنطقة احلضرية زادت من ) ,األرض ونوع الغطاء األرضي
كانت مغطاة ابلطفوح البازلتية. يف اطلفاض حرارة السطح ابدلدينة اليت   أسهمتواليت  ,2021و  2000

ىل سطح إلكوهنا دتنع وصول األشعة  ؛تقليل حرارة أرض الوادييف  أسهمتا زايدة مساحة األشجار يضً أو 
 األرض.

درجة حرارة السطح, الغطاء األرضي واستعماالت األراضي, نظام ادلعلومات اجلغرافية,  الكلمات ادلفتاحية:
Landsat 8.األشعة الشمسية , 
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The effect of land cover on the surface temperature  

of the city of Bani Waleed 
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Assistant Professor, Bani Walid University 

agilasm@bwu.edu.ly 
  

 

Abstract: 
The type of land cover affects the surface temperature of the 

earth. If it is covered with dense vegetation, the temperature will 

decrease due to the absorption and reflection of solar radiation and 

not reaching the surface of the earth, but if it is barren and dark in 

color, the absorption factor will increase its temperature. Hence, it 

is necessary to study the surface temperature of the Earth in urban 

areas in order to avoid the emergence of heat islands there. The 

surface temperature of the Earth is an important factor in 

estimating radiation budgets and heat balance, and it is a 

controlling factor in dynamic climate changes. In this study, the 

focus was on determining the types of land cover and studying the 

surface temperature in the city of Bani Walid based on Landsat 5 

and Landsat 8 satellite images for the years 2000-2021. This study 

showed that the temperature varies across the surfaces according to 

the land use and the type of land cover. It was found that the urban 

area increased from (12 km²) to (31 km²) between 2000 and 2021, 

which contributed to a decrease in the surface temperature in the 

city that was covered with basalt overflows. Also, the increase in 

the area of the trees contributed to reducing the temperature of the 

valley floor, as it prevents the radiation from reaching the surface 

of the earth. 

Key words: Land Surface Temperature, Land Cover and Land Use, 

Geographic Information System, Landsat 8, Sun Radiation.  
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 مقدمة:
طريق  ىي درجة حرارة السطح اليت اكتسبها عن (LST) درجة حرارة سطح األرض

امتصاصو لألشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من الشمس, واليت ميكن قياسها من خالل 
ادلستشعرات احملمولة على االقمار الصناعية يف نطاق األشعة حتت احلمراء احلرارية. ويوجد 
العديد من مرئيات األقمار الصناعية اليت ميكن االستعانة هبا الستخراج درجة حرارة سطح 

 ؛(LANDSATأعلها واليت اعتمدت يف ىذه الدراسة مرئيات أقمار ) األرض ومن
 وذلك لتوفرىا رلاانً وتغطيتها لفرتة زمنيٍة طويلٍة إىل وقتنا احلاضر.

الختالف الغطاءات األرضية واستخدامات األراضي أتثري كبري على اختالف  إن  
وذلك الختالف خاصية االنعكاس واالمتصاص ابختالف نوع  ؛درجة حرارة سطح األرض

السطح من حيث اللون ودرجة اخلشونة واجتاه األسطح. وبسبب ىذا االختالف يالحظ 
هم يف ادلدن ويف زليطها, األمر الذي يسوجود تباين كبري يف درجة حرارة السطح داخل 

راسة على استخدام تقنية تكون ما يعرف  ابجلزر احلرارية. وبناء عليو ركزت ىذه الد
االستشعار عن بعد لتحليل التباين ادلكاين والزماين لدرجة حرارة السطح مبدينة بين وليد, اليت 
شهدت تطورًا كبريًا يف العقود األخرية من زايدة يف مساحة األراضي الزراعية والتوسع يف 

 رضية.يف طبيعة الغطاءات األ اواختالفً  ,األحياء السكنية
 لدراسة:أمهية ا
دراسة توزيع درجات احلرارة على سطح األرض من الدراسات اليت تطورت  د  ع  ت   

حديثاً, خاصًة بعد تطور بررليات نظم ادلعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد والتقدم 
حيث تعد نتائج ىذه الدراسات مهمة جدًا يف التنبؤ  ,الكبري يف تقنيات التصوير الفضائي

 ودلراقبة ظهور اجلزر احلرارية ابدلدن. ابلتغري ادلناخي
 :اوتساؤالهتالدراسة مشكلة 

ىل قلة الدراسات اخلاصة بتحليل توزيع درجات حرارة السطح ابدلنطقة, واليت إابلنظر 
تشهد تقلبات مناخية ومدى حراري متطرف على ادلستوى الفصلي والسنوي, وما لو من 

 واليت من أىم أسباهبا التغري يف استخدامات األرض.أتثري على البيئة الطبيعية والبشرية, 
 تية:اسة يف اإلجابة على التساؤالت اآلوتتمحور مشكلة الدر  
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 كيف تتوزع درجات حرارة السطح داخل مدينة بين وليد؟ -1
 ما التغريات اليت طرأت على حرارة السطح ابدلدينة يف العقود السابقة؟ -2
 الطبيعي يف اختالف حرارة السطح ابدلدينة؟ما أتثري استخدامات األرض والغطاء  -3

 أىداف الدراسة:
 ىل اآليت:إهتدف الدراسة 

 التعرف على التوزيع ادلكاين لدرجات حرارة السطح مبدينة بين وليد. -1
توزيع حرارة السطح ابدلدينة خالل  ىالتعرف على أتثري التغري يف  الغطاءات األرضية عل -2

 العقدين ادلاضيني.
 منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي, وذلك من خالل وصف الغطاءات 
ىل استخدام طرق التحليل احلديثة إضافة إاألرضية واستخدامات األرض داخل ادلدينة, 

قمار أالستنباط درجات حرارة سطح األرض من ادلرئيات الفضائية ادلتمثلة يف صور 
(Landsat )8  (.2021-2000لسنيت ) 5و 

 منطقة الدراسة:
 141  1 0خط طول تقع مدينة بين وليد يف اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا عند تقاطع 

(, ضمن اجلزء اجلنويب من إقليم طرابلس, 1مشااًل, اخلريطة ) 311  5 4شرقًا ودائرة عرض 
 ىل اجلنوب الشرقي من اجلبل الغريب.إو 

  2,0 – 1,5حزام عرضو ما بني  ودتتد ادلدينة على جانيب وادي بين وليد على شكل
ا مرتً  30طول الوادي, ويرتفع السهل حوايل  ىويغطي ادلنطقة سهل حجري ميتد عل كيلومرت,

 (.2000فوق قاع الوادي ويشتد ارتفاعو جتاه الغرب )ادلخطط الشامل, 
تشمل احلدود ادلكانية دلنطقة الدراسة كامل مدينة بين وليد ادلمتدة علي جانيب وادي 

 ىل حي الزعرة شرقاً.إليد من مطار بين وليد وحي النوره غرابً بين و 
( Landsatأما احلدود الزمنية, فقد اعتمدت الدراسة على مرئيات القمر الصناعي )

 .2000لسنة  5( Landsatو) 2021لسنة  8
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 .دلي(: موقع مدينة بين و 1اخلريطة )

 
 .2006االدارية ىل خريطة ليبيا إ ااستنادً  الباحثمن عمل  ادلصدر:

 الظروف ادلناخية:
تقع ادلنطقة يف نطاق ادلناخ شبو الصحراوي, حيث يتأثر مناخها بعدة عوامل من 

والذي  يشكل فاصاًل طبيعياً مينع وصول  ,أعلها وقوعها إىل اجلنوب الشرقي من اجلبل الغريب
 ادلؤثرات البحرية ذلا.

 درجة احلرارة :
ادلوقع اجلغرايف والفلكي للمدينة   :أعلها ,الدراسة بعدة عواملتتأثر احلرارة يف منطقة 

وبعدىا عن ادلؤثرات البحرية, وقلة الغطاء النبايت, ونظرًا لوقوع منطقة الدراسة يف العروض 
ادلعتدلة الدفيئة, وقرهبا من الصحراء فإن ذلك جعلها تقع ضمن ادلناخ شبو الصحراوي الذي 

النهار وتنخفض لياًل وتقل بو معدالت سقوط األمطار. ففي ترتفع فيو احلرارة, خاصة يف 
فصل الشتاء تنخفض درجات احلرارة بوجو عام يف منطقة الدراسة, ويعترب شهر يناير من أبرد 

(, مث أتخذ يف االرتفاع التدرغلي ºم -1.5الشهور حيث سجلت فيو أدىن درجة حرارة )
ويؤثر االرتفاع °(. م 47.5يف شهر يوليو ) ابتداء من شهر فرباير وتصل احلرارة إىل أقصاىا
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واالطلفاض يف درجة احلرارة بني شهور السنة وبني الليل والنهار يف زايدة قوة التجوية 
ا يسهل على عوامل التعرية وخاصة ادلياه اجلارية على جرف سطح شل   ؛ادليكانيكية للصخور

  األرض ونقل الرواسب.  
 47,2مبعدل رطوبة سنوي قدرة )° ( م 21السنوية )ويبلغ متوسط درجة احلرارة 

)ادلخطط الشامل,   1939يف يونيو  ºم 56,8%( حيث سجلت أعلى درجة حرارة 
2000.) 

 .(2010/  2000/ بين وليد ) متوسط درجة احلرارة الشهرية (1اجلدول )
 

 الشــــــــــهر
 درجة احلرارة ادلطلقة متوسط درجة احلرارة الشهرية

 ادلدى أدىن أقصى ادلدى أدىن أقصى
 31.5 -1.5 30.0 11.9 5.9 17.8 يناير
 35.0 -1.0 34.0 13.4 6.9 20.3 فرباير
 36.5 1.5 38.0 14.3 9.0 23.3 مارس
 38.0 3.5 41.5 15.6 11.5 27.1 ابريل
 40.0 5.8 45.8 16.3 15.5 31.8 مايو
 37.0 9.6 46.5 17.2 19.5 36.7 يونيو
 34.0 13.6 47.5 17.6 20.1 37.7 يوليو

 35.0 14.0 46.0 17.4 20.4 37.8 أغسطس
 36.0 9.5 45.5 15.5 18.9 34.4 سبتمرب
 36.5 5.5 41.0 14.6 15.1 29.7 اكتو بر
 39.5 -0.5 39.0 14.0 10.7 24.7 نوفمرب
 37.5 -0.5 37.0 12.5 6.8 19.3 ديسمرب

 36.4 4.9 40.9 15 13.4 28.4 ادلتوسط السنوي
 .بياانت غري منشورةلألرصاد اجلوية  : زلطة بين وليد ادلصدر 

 األمطار:
تتأثر ادلنطقة ابلرايح الغربية العكسية اليت هتب على األجزاء الشمالية لليبيا خالل 
فصل الشتاء حيث هتطل األمطار على ادلنطقة خالل فصل الشتاء. وعادة هتطل األمطار 
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دتتد لفرتة قصرية. ولكن معدل التساقط غري اثبت فهو علي ادلنطقة يف شكل رخات شديدة 
 (. 2خر كما ىو مبني ابجلدول )آل يتذبذب من سنة إىل أخرى ومن شهر

أعلى كمية أمطار ىطلت على ادلنطقة كانت  ( يالحظ أن  2ومن خالل اجلدول )
, وتنعدم يف بعض الشهور يف فصل الصيف, إال أهنا 2005مم( يف شهر يناير سنة 18.3)

ا يزيد خطر الفيضان ادلدمر. وقد بلغ تسقط فجائيًا يف ىذا الفصل يف بعض السنوات, شل  
 مم(. 54.95متوسط إمجايل التساقط على ادلنطقة حوايل )

 
 .2010-2005( كمية األمطار مبنطقة الدراسة 2اجلدول )

 الشهر
 السنوي ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فرباير يناير السنة

2005 18.3 0.3 3.5 1.0 3.7 16.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0 6.4 56 
2006 7.3 6.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 7.2 5.0 4.1 35.8 
2007 10.2 8.0 7.0 7.2 6.0 2.0 0.0 0.0 8.1 6.1 5.0 7.2 66.8 
2008 13.4 12.4 6.7 8.5 4.0 4.0 1.0 0.0 2.1 3.8 10.0 7.8 69.7 
2009 8.5 8.0 6.2 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 2.0 6.2 39.1 
2010 5.2 6.3 3.5 3.0 8.3 5.0 0.0 0.0 3.0 8.0 7.4 8.4 58.1 

   .ادلركز الوطين لألرصاد اجلوية زلطة بين وليد ادلصدر :

 النمو السكاين:
شهدت مدينة بين وليد كغريىا من ادلدن الليبية ظلوًا سكانيًا سريعًا خالل فرتة 

عائداتو يف الرفع من  أسهمتالسبعينات والثمانينات واليت أعقبت اكتشاف النفط, حيث 
مستوي ادلعيشة والعناية الصحية اليت وفرهتا الدولة األمر الذي ساىم يف زايدة عدد ادلواليد 

 يات.واطلفاض عدد الوف
( أن رلموع سكان ادلدينة قد بلغ حسب  3حيث يالحظ من خالل اجلدول ) 

( نسمة 43146( نسمة مث قفز ىذا الرقم ليصل إىل )19113حوايل ) م1973تعداد 
( نسمة سنة 56890%(, بينما ارتفع عدد السكان إىل )5.5ومبعدل ظلو ) م1984سنة 

لسكاين أصبح يسري ببطء يف %( غري أن النمو ا 2.4, بنمو سكاين قدر )م1995
(, 1السنوات األخرية من فرتة التسعينات وبداية األلفية احلالية كما ىو موضح ابلشكل )

%(,  1.6( مبعدل ظلو ) 2006( يف سنة ) 67643حيث بلغ عدد السكان حوايل )
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( ويرجع ىذا 2018يف سنة  120726( مث اىل )2016يف سنة  114965وقفز إىل )
مو السكاين خالل السنوات األخرية إىل اطلفاض معدل ادلواليد وأتخر سن التباطؤ يف الن

 الزواج واطلفاض معدل اذلجرة العكسية.

 (.2018 -1973النمو السكاين يف منطقة الدراسة )(  3اجلدول ) 
 2018 2016 2006 1995 1984 1973 السنة

 120726 114965 67643 56890 43146 19113 عدد السكان
 .مصلحة األحوال ادلدنية, مكتب السجل ادلدين بين وليد, بياانت غري منشورة ادلصدر:

 (.2006 -1973اجتاه النمو السكاين يف منطقة الدراسة )( 1شكل )

 
 (1ا غلي بياانت اجلدول رقم )استنادً  الباحث: من إعداد ادلصدر

 الرتكيب اجليولوجي:
( صلد أن اجلزء الغريب من ادلدينة يغطي سطحو طفوح البازلت 2ابلنظر إىل اخلريطة )

اليت تستمر يف االمتداد على شكل تدفقات مع اجتاه اضلدار السطح. ويتكون األساس 
اجليولوجي كلما اجتهنا شرقا مع اضلدار الوادي من أحجار علوية متنوعة تنتمي إىل عصر 

ين مزدة )عضو معزوزة( معظم ادلدينة, ويتكون من حجر جريي الباليوسني, حيث يسود تكو 
دولومييت جزئيا, دقيق التبلور, حجر جريي ماريل يف معظم أجزائو ظاىرًا على السطح, أما 

حجر جريي ماريل, حجر جريي طباشريي ومارل( فيظهر يف قاع  -تكوين )قصر تغرنة 
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اليت أظهرهتا عمليات النحت والتعرية الوادي وادلناطق احملايدة لو يف اجلز العلوى منو و 
للسطح. وقد تكونت رواسب الوادي خالل فصول الفيضاانت وتتكون يف معظمها من 

 الطمي, الرمل الناعم والطفال الرملي وقليل من احلصى.  

 .(: الرتكيب اجليولوجي دلدينة بين وليد2اخلريطة )

 
 .اجليولوجية للمدينةىل اللوحة إ ااستنادً  الباحث: من عمل ادلصدر

 الغطاءات األرضية:
 ARC بربانمج (2021 - 2000الفضائية للسنوات ) للمرئيات تصنيف مت

GIS 10.7 , فقد بين وليد, مدينة يف واستعماالهتا األرضي الغطاء أصناف على للتعرف 
 ادلناطق :وىيK الدراسة منطقة يف األراضي األرضي واستعماالت الغطاء أصناف حصر مت

ادلعلومات ادليدانية  على اعتماد ومناطق األشجار, األعشاب اجلرداء, األراضي العمرانية,
 .(4جدول ) ذلك يوضح كما للمنطقة,
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 .صناف الغطاءات األرضية مبنطقة الدراسةأ(: 4اجلدول )

 الصـــــنف ت
 ²ادلساحة كم

 الوصـــــف
2000 2021 

 والكروم ابلواديأشجار الزيتون والنخيل  5 4 األشجار 1

 أعشاب طبيعية وزلاصيل زراعية 7 6 األعشاب 2

 التجمعات السكنية وادلرافق العامة 30 12 ادلباين 3

 اراضي جرداء صخرية او مغطاة برتبة رقيقة 58 78 أرض فضاء 4

  100 100 اجملـــــــــــــموع

 
 تغريات الغطاء األراضي واستخداماتو:

أظهرت حتليل تغيريات الغطاء األرضي ادلستخرجة من مرئيات األقمار الصناعية 
أن الغطاءات  2021و  2000للسنتني   ARCGIS 10.7ابستخدام برانمج 

  -أشجار وزلاصيل –األرضية يف مدينة بين وليد سلتلفة من )مناطق مبنية, ومناطق نباتية 
, ارتفعت مساحة  2021ففي عام (. 3وأراضي جرداء( كما ىو موضح يف اخلريطة )

, بينما ²( كم4حوايل ) 2000عما كانت علية يف  ²كم (5ىل )إالغطاء النبايت الشجري 
 ²( كم30, وغطت مساحة البناء )2021يف سنة  ²( كم7غطت األعشاب واحملاصيل )

حيت وصل  ,وىي زايدة كبرية ترجع اىل الزايدة السكانية ابدلدينة ²( كم12بينما كانت )
, 2006نسمة يف  67643بعد أن كان  2018نسمة عام  120726دد السكان إىل ع

يف  ²( كم78بعدما كانت ) 2021يف عام  ²( كم58وتناقصت األراضي ادلكشوفة إىل )
 وىذا راجع اىل التوسع العمراين الذي شهدتو ادلدينة يف ىذه الفرتة.  2000سنة 
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 .مبدينة يين وليد( تصنيف الغطاءات األرضية 3اخلريطة )

 
 .ابالعتماد على مرئيات الالندسات الباحثمن عمل  ادلصدر:
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 حرارة سطح األرض:
 ادلناخية ادلتغريات أشكال إحدى LST السطحية األرض حرارة درجة د  ع  ت   

Climate Variables  ادلناخي ابلتغري ادلتصلة ادلهمةClimate Change , وىي 
 عمليات من متغريات أساسياً  دتثل متغرياً  أهنا حيث السطح, على الطاقة توازن على مؤشر

 الطاقة يف التقلبات يثري اشل   .لو ادلتاخم واذلواء األرض سطح اإلشعاعي على التبادل
 تسخني من احلرارية وسرعة العمليات كفاءة على تنعكس واليت اجلوية األرضية والتفاعالت

 احلضري ابلنمو ادلرتبطة األرضية السطوح لتغري تبعاً  احلرارية والرتاكمات البؤر وحتديد وتربيد,
 اخلصوص وجو وعلى السطوح بقية يف منها أكرب ادلصمتة للسطوح احلرارية القدرات حيث أن

 والنتح التبخر عملية يف تسهم طاقة إىل اإلشعاع الشمسي من جزء لتحول انظرً  منها, النباتية
 يتحول احلضرية اليت السطوح خبالف .وتربيده تلطيفو مث ومن اذلواء تزايد رطوبة ىلإ ادلؤدية

مباشرًة )النوايسة  احلرارة درجات ارتفاع على تنعكس حرارية طاقة إىل اإلشعاع فيها
2021 .) 

 ىل العديد من التأثريات اليتإتؤدي التغيريات يف استخدام األراضي و الغطاء األرضي 
وابلتايل تغيري مناخ ادلنطقة. وفًقا لذلك , فإن أحد أىم , تؤثر على توازن الطاقة يف األرض

 (. al et Ovalle 2021مؤشرات ىذا التعديل ىو درجة حرارة سطح األرض )

 .( معامل االنعكاس )البيدو( لبعض السطوح وادلواد5جدول )
 معامل اإلنعكاس )األلبيدو( )%( السطح العاكس لألشعة الشمسية

 80  - 90 ثلج حديث السقوط
 50 - 70 جليد

 75 قمم الغيوم
 52  - 60 مسطحات مائية
 80  - 85 سطح األرض
 30 أرض رملية
 18 رمل جاف

 20 اراضي زراعية مفلوحة
 20  - 25 سطح مغطى ابحلشائش

 3  - 10 غاابت
 .(2006الصطوف, عبد االلو ) ادلصدر:
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 استنتاج درجة حرارة سطح األرض:
. يف ىذه الدراسة مت استخدام نطاقات ArcGIS 10.7ابالعتماد على برانمج 
( لتقدير درجات حرارة السطح ومت استخدام Thermalاألشعة حتت احلمراء احلرارية )

( حلساب مؤشر الغطاء النبايت 5يف القمر الصناعي  4و 3( و)8يف القمر 5و  4النطاقني )
NDVI ومت أخذ صيغ استنتاج .LST ئة ادلسح اجليولوجي من صفحة الويب التابعة ذلي
 (Kumar 2020). (2حسب الشكل ) اآلتية( ابتباع اخلطوات USGSاألمريكية )

1. TOA (L) = ML * Qcal + AL 
2. BT = (K2 / (ln (K1 / L) + 1)) − 273.15. 
3. NDVI = (Band 5 – Band 4) / (Band 5 + Band 4) 
4. Pv = Square ((NDVI – NDVImin) / (NDVImax – NDVImin)) 
5. ε = 0.004 * Pv + 0.986. 
6. LST = (BT / (1 + (0.00115 * BT / 1.4388) * Ln(ε))) 

 .(: خطوات استنتاج حرارة السطح2الشكل )

 
 استناداً اىل ادلعادالت السابقة الباحثمن إعداد  ادلصدر:
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 .(: توزيع درجات حرارة سطح األرض4اخلريطة )

 
 مرئيات االقمار الصناعية إىلا استنادً  الباحثعداد إ: من ادلصدر

يف السنتني  رضوالتوزيع ادلساحي ل حرارة سطح األ( النمط ادلكاين 4توضح اخلريطة )
-28.4مبدى  رضليد. حيت مت تقدير  حرارة سطح األ, يف مدينة بين و 2021و  2000
يف فصل الشتاء, أما  ºم 7.5 – 18.8يف فصل الصيف و  2000خالل عام  ºم 44.8

, 19.9يف فصل الصيف و  ºم 31.4 – 43.8فقد كان ادلدي بني    2021يف عام 
يف فصل الشتاء. وأظهر التوزيع ادلكاين حلرارة سطح األرض أن أعلى درجات حرارة  ºم 0.0

يف كلتا السنتني أبرض الوادي وادلنطقة احمليطة بطرق ادلطار ابجلنوب الغريب للمدينة, وأدىن 
 ية. درجة حرارة سجلت ابدلناطق العمران

 أتثري الغطاءات األرضية يف اختالف درجات احلرارة:
يؤدي التغيري يف استخدامات وغطاءات األرض بشكل مباشر إىل تغيريات يف 

ا يؤثر على اإلشعاع واحلرارة وخبار ادلاء. تؤثر التغيريات اخلصائص الفيزايئية لسطح األرض, شل  
يف استخدامات وغطاءات األرض على توازن الطاقة السطحية, وىي العملية األساسية لتغري 
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(. إن العالقة بني استخدام األراضي .(Debie, Ermias, et al 2022 درجة احلرارة.
ض معقدة ومتعددة االجتاىات حيث يؤثر وتغري الغطاء األرضي وتغري درجة حرارة سطح األر 

 (Tanjina 2021تغري استخدام األراضي على ادلناخ احمللي واإلقليمي والعادلي )
إن لون سطح األرض لو دور كبري يف كمية األشعة ادلمتصة وادلنعكسة عنو, فالسطح 

, بينما األبيض يعكس أكرب كمية من األشعة الساقطة عليو مثل سطح األرض ادلغطاة ابجلليد
الرتبة ذات اللون الداكن دتتص اجلزء األكرب من األشعة الساقطة عليها وتعكس ادلتبقي, 
لذلك تكون درجة حرارهتا أكرب من السطوح ذات اللون الفاتح مثل الصحراء, تكون درجة 
حرارة سطح األرض ادلغطاة ابلنبااتت أقل منها عند سطح األرض ادلكشوفة, كون الغطاء 

 (.2007ل على حجب أشعة الشمس الواصلة إىل سطح  األرض )احملي النبايت يعم
درجات حرارة سطح األرض لألنواع ادلختلفة من ( متوسط 4توضح اخلريطة )

, وابلنظر إىل التباين يف خصائص االنعكاس 2021و  2000الغطاءات األرضية لعامي 
د تباين يف متوسط درجات ادلتعلقة بكل نوع من أنواع الغطاءات األرضية , فقد لوحظ وجو 

لوحظ أن أعلى   2000حرارة سطح األرض دلختلف أنواع الغطاءات األرضية. ففي عام 
متوسط لدرجات حرارة سطح األرض يف ادلناطق اجلرداء او قليلة العشب بسبب لون الرتبة 

 وكذلك يف جنوب غرب ادلدينة لوجود الطفوح البازلتية اليت ,الطينية الداكن أبرض الوادي
درجة  43.8بينما اطلفضت اىل ) ,درجة مئوية( 44.8تغطيها حيت وصلت احلرارة اىل )

وذلك بسبب التوسع العمراين يف حي طرق ادلطار وزايدة مساحة  2021مئوية( يف عام 
درجات حرارة لسطح  أراضي الوادي ادلغطاة ابألشجار, بينما لوحظ أن أدىن متوسط 

الشجري الكثيف أبرض الوادي ويف ادلناطق العمرانية, حيت األرض يف األراضي ذات الغطاء 
, وذلك ألن األشجار دتنع وصول األشعة 2021ىل )صفر درجة مئوية( يف شتاء إوصلت 

سطح األرض, وجزء كبري من ادلباين السكنية مطلية أبلوان فاحتة, وكذلك معظم ىل إالشمسية 
  الشوارع واألزقة داخل الدينة شلهدة برتبو بيضاء.

 2000عام  Cº 44.8كما لوحظ ان حرارة سطح األرض القصوى اطلفضت من 
اتساع الرقعة العمرانية على حساب الطفوح ىل إوذلك  2021يف عام  Cº 43.8اىل 

حساب األراضي  البازلتية يف حي طريق ادلطار, وزايدة ادلساحات ادلزروعة ابألشجار على
درجة الصفر ىل إ 2021اطلفاض احلرارة يف شتاء ىل إىذا التغري  أسهما يضً أاجلراء ابلوادي. و 



 

 

 

 السابع لكلية اآلداباملؤمتر العلمي 

  التغريات املناخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (

 م2022ديسمرب  29سرت 

 

 
 

216 

( وجود بقعة يف جنوب ادلدينة مرتفعة احلرارة يف مجيع 7مئوية. كما يالحظ من اخلريطة )
اخلرائط واليت دتثل موقع رلمع الصناعات الصوفية ابدلدينة, شلا يدل على أتثري األنشطة 

 البشرية يف اختالف درجة حرارة سطح األرض.

 .(: مطابقة توزيع احلرارة مع غطاءات سطح األرض5) اخلريطة

 
 .ا على صور الالندسات وقوقل ماباعتمادً  الباحثعداد إمن  ادلصدر:

 اخلامتة:
ركزت ىذه الدراسة على أتثري غطاءات واستخدامات األراضي على درجة حرارة 

 ابستخدام مرئياتا, تقريبً  ²كم  100والبالغ مساحتها  سطح األرض يف مدينة بين وليد
Landsat  8  استخراج درجة حرارة سطح  مت . حيت 2021-2000للعامني  5و

تصنيف وتوزيع غطاءات واستخدامات األراضي ابدلدينة.  ودتت مناقشة خصائص األرض و 
التوزيع ادلكاين لدرجات احلرارة وتغري استخدامات األراضي, فقد أظهرت الدراسة عالقة قوية 

تغيري استخدام األراضي إىل انتقال حرارة السطح من حالة السطح البارد  بينهما. حيت أدى
وجود تغري يف غطاءات ىل إإىل حالة السطح الساخن أو العكس. وخلصت الدراسة 
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واستخدامات األراضي يف مدينة بين وليد بشكل كبري, حيت زادت مساحة األراضي ادلبنية 
.  ²كم  5اىل  ²كم  4زروعة ابألشجار من وكذلك ارتفعت رقعة األراضي ادل ,%158بنسبة 

مبقدار درجة مئوية واحدة يف  كما لوحظ أن درجة حرارة سطح األرض يف ادلدينة اطلفضت 
 , مع وجود اختالفات يف2021, بينما اطلفضت اىل درجة الصفر يف شتاء 2021صيف 

ظهرت غطاءات واستخدامات األراضي ادلختلفة, فقد ا درجة حرارة سطح األرض ألنواع
الدراسة أن األراضي اجلرداء وقليلة الغطاء النبايت أو ادلغطاة ابلطفوح البازلتية  أعلى حرارة من 
أنواع األراضي األخرى وذلك بسبب خلوىا من األشجار وللوهنا الداكن, بينما األراضي 

ا منخفضة ذات الغطاء الشجري الكثيف ىي أقل حرارة من غريىا, وادلناطق العمرانية أيضً 
 احلرارة بفعل عامل االنعكاس لألشعة الشمسية.  
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 ادلراجع:ادلصادر و 
 ية ومكتب        دس        ستشارت اذلنريفس لإل    ركة بولس     عاون مع ش       اللجنة الشعبية للمرافق ابلت -

 .       بولندا, وارسو, التقرير النهائي, 2000ادلشاريع البلدية فاديكو, بين وليد ادلخطط الشامل
التلوث البيئي ازمو العصر, دار الزىور للنشر والتوزيع,  (,2006) الصطوف عبد االلو, -

 سوراي.
حساب درجة حرارة سطح األرض من درجة حرارة (, 2007)احملي عبداحلليم علي,  -

 .14الرتبة ادلرصودة يف العمق, رللة اجلامعي, جامعة الفاتح, العدد 
دراسة أثر ادلعطيات األرضية على درجة احلرارة السطحية (, 2021)النوايسة سامر,  -

دلدينة إربد ابستخدام نظام ادلعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد خالل الفرتة 
 .8 العدد , 84 اجملّلد واالجتماعية, اإلنسانية العلوم (, دراسات,2018-1986)

 ادلركز الوطين لألرصاد اجلوية زلطة بين وليد .     -
 مصلحة األحوال ادلدنية, مكتب السجل ادلدين بين وليد, بياانت غري منشورة. -

- A G C Ovalle1, A C Tristán1*, J A Amador-Nieto1, R F 

Putri2* and R A Zahra2, Analysing the land use/land cover 

influence on land surface temperature in San Luis Potosí Basin, 

México using remote sensing techniques, The International 

Conference on Smart and Innovative Agriculture, 2021. 

- Debie E, Anteneh M, Asmare T. Land Use/Cover Changes and 

Surface Temperature Dynamics Over Abaminus Watershed, 

Northwest Ethiopia. Air, Soil and Water Research. January 

2022. 

- G. N. Tanjina Hasnat, A Time Series Analysis of Forest Cover 

and Land Surface Temperature Change Over Dudpukuria-

Dhopachari Wildlife Sanctuary Using Landsat Imagery, Journal 

Of Frontiers in Forests and Global Chang, Volume 4, 2021.     

- Kumar and Kumar; Estimation of Land Surface Temperature 

Using LANDSAT 8 Satellite Data of Panchkula District 

Haryana, JGEESI, 2020 

- https://www.usgs.gov/landsat-missions/using-usgs-landsat-

level-1-data-product.(5/7/2022) 

- https://www.google.com/maps.(10/7/2022). 

https://www.frontiersin.org/people/u/1102360
https://www.usgs.gov/landsat-missions/using-usgs-landsat-level-1-data-product
https://www.usgs.gov/landsat-missions/using-usgs-landsat-level-1-data-product

